
 

 

Philips
Dokovací zábavní systém

DCM250
Odhalte svou hudbu s vynikajícím zvukem

z přehrávače iPhone nebo iPod, USB, disku CD a rádia
Osvoboďte hudbu v přehrávači iPhone/iPod a vychutnejte si ji s vynikajícím zvukem v zařízení 
Philips DCM230. Úhledný systém se stylovým designem zahrnujícím moderní metalický povrch 
poskytuje inteligentní funkce a celkem 30 W výkonu RMS pro skutečně dynamický zvuk.

Úplný hudební systém
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Přehrávejte a nabíjejte současně iPhone s iPodem
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Celkový výkon 30 W RMS (2 x 15 W)

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Stylový design pro pracovní plochu s kvalitním metalickým předním panelem
• Elegantní provedení se supertenkým slotem na disk CD
• Vysoce kvalitní dálkové ovládání pro pohodlné používání



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky 
umožňují připojení vašeho přenosného zařízení 
přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže 
můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se 
skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí 

vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí 
vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno 
využívat výhodné možnosti připojování 
několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím 
vestavěného připojení USB Direct.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

s barevným displejem, iPod 5. generace

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a 
pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun 
vpřed/zpět

• Typ zavádění: Motorizované, Slot
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

• programovatelné skladby: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, SV

• Předvolby stanic: 40
• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Název stanice
• Anténa: Anténa VKV

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Vstup Aux: Ano
• Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Budíky: Buzení rádiem, Časovač
• Hodiny/verze: Digitální

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 
3,5 mm, Kabel komponentního videa, Záruční list, 
Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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